
Załącznik 2 do Statutu 
KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ 

działającej na Politechnice Rzeszowskiej  
im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie  

Nr ewidencyjny: ............................... 

Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 

Nazwa jednostki organizacyjnej PRz: ............................................................ 

Miejsce zamieszkania: ................................................................................... 

Adnotacje o zmianie miejsca zamieszkania: .................................................. 

PESEL: ........................................................... 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do KZP 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej na 
Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego Statutu, który jest mi znany, uchwał walnego 
zebrania oraz postanowień władz KZP. 

2. Opłacę wpisowe określone Statutem - spowoduję przelanie moich wkładów z KZP której członkiem 
byłem(am) poprzednio. 

3. Deklaruję miesięczny wkład członkowski w wysokości określonej Statutem. 

4. Wyrażam zgodę na potrącenie przez Zakład Pracy z mego wynagrodzenia i zasiłku zadeklarowanych 
wkładów oraz spłat udzielonych mi pożyczek i upoważniam Zarząd KZP do bezpośredniego 
podejmowania tych należności w zakładzie pracy. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania 
członkostwa. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi wkładów i spłaty 
pożyczek spowoduje skreślenie mnie z listy członków KZP. 

6. Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd KZP o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania. 

7. W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie wkłady członkowskie, po potrąceniu ewentualnego 
zadłużenia należy wypłacić: 

a)  Panu(i) .............................................................. PESEL: .............................................. 

     Adres: ..................................................................…………………….……………………… 

     udziałów we wkładzie członkowskim: ……………….% 

b)  Panu(i) .............................................................. PESEL: .............................................. 

     Adres: ..................................................................…………………….……………………… 

     udziałów we wkładzie członkowskim: ……………….% 

 

 ..................................... dnia ........... 20....r.              ........................................................................ 
własnoręczny podpis 

_________________________________________________________________________________ 

Uchwałą Zarządu KZP z dnia .......................... 20.... r. przyjęty(a) w poczet członków KZP z dniem : 

............................................ 20....r. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Współadministratorzy danych osobowych:  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 

Rzeszów, adres e-mail:kancelaria@prz.edu.pl  

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie, REGON: 523650397; 

e-mail:kzp@prz.edu.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych PRz: tel. 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania i realizacji pożyczek i zapomóg z funduszy Kasy 

Zapomogowo-Pożyczkowej tj. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek 

nałożony przepisem ustawy) oraz art. 9 ust. 2 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach 

zapomogowo-pożyczkowych, a także Statutem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Politechnice 

Rzeszowskiej. 

5. Korzystanie z pożyczek lub zapomóg Kasy jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne 

do realizacji i wypłaty świadczeń. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi na rzecz Współadministratorów, także 

inne podmioty działające na ich zlecenie, np. w zakresie usług IT, usługi prawne, banki. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania świadczeń oraz ustalenia ich wysokości, 

a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, tj. przez 5 lat po wypłacie świadczenia lub po 

zakończeniu spłaty pożyczki.  Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są nieodwracalnie 

anonimizowane lub usuwane. 

8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c) przenoszenia danych 

o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa. 

9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską oraz Kasę Zapomogowo-Pożyczkową nie będą 

przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
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